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Gegevens onderneming
Akulux B.V. is gevestigd aan de Lindtsedijk 60 te Zw ijndrecht. Akulux is
opgericht op 13 februari 2013, maar bestond reeds als B.V. i.o. sinds 1
november 2010.

16-09-2021
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Activiteiten onderneming
Akulux B.V. houdt zich bezig met het importeren en plaatsen van kunststof,
aluminium en stalen kozijnen. De kozijnen w orden vervaardigd in Bosnië.
De gegevens in het handelsregister vermelden:
SBI-code: 43999 - overige gespecialiseerde w erkzaamheden in de bouw
SBI-code:46738 - Groothandel gespecialiseerd in overige bouw materialen
De inkoop en verkoop en im- en export van gevelproducten, de import en
export van gevelproducten alsmede het aannemen van w erk met betrekking
tot het verw erken van gevelproducten.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.324.832,00

€ -106.965,00

€ 253.518,00

2018

€ 267.266,00

€ -9.028,00

€ 190.170,00

2020

€ 8.403.202,00

€ -9.086,00

€ 1.759.414,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers van 2018 en 2019 zijn afkomstig uit de definitieve (enkelvoudige)
jaarrekening van 2019. De cijfers van 2020 zijn afkomstig uit de administratie
en zijn mogelijk niet correct of volledig.

16-09-2021
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De curator heeft in december opdracht gegeven voor het opmaken van de
cijfers over 2020 om zo een beter beeld te krijgen van de financiële situatie
voor het overlijden van de bestuurder.

16-12-2021
2

De curator verw acht het rapport van de accountant op korte termijn te
ontvangen.

16-03-2022
3

De accountant heeft aangegeven de conceptrapportage nagenoeg klaar te
hebben, maar intern te w illen overleggen over de onderlinge toerekening
tussen de dochters Imbo en Akulux en de moedervennootschap in het kader
van de eventuele aangifte Vpb en mogelijke verliesverrekening. Daarmee is
w eer vertraging ontstaan in de oplevering van de rapportage.

16-06-2022
4

De rapportage over 2020 is gereed en hierboven zijn de cijfers aangepast
aan het definitief rapport. Het resultaat is aanzienlijk minder dan gemeld in
de voorlopige w inst en verliesrekening die uit de administratie gehaald is
(196 K w inst). Dit heeft onder meer te maken met interne correcties binnen
de driehoek Jasar B.V., Imbo B.V. en curanda.

16-09-2022
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Gemiddeld aantal personeelsleden
15
Toelichting
Dit cijfer is afkomstig uit de gegevens bekend bij de kamer van koophandel. De
meeste w erknemers w aren echter w erkzaam voor zusterbedrijf Imbo B.V.
Voorafgaand aan het faillissement w aren er nog 4 w erknemers bij curanda in
dienst.

Boedelsaldo

16-09-2021
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Boedelsaldo
€ 61.722,10

16-12-2021
2

€ 70.143,01

16-03-2022
3

€ 78.710,92

16-06-2022
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€ 78.275,12

16-09-2022
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Verslagperiode
van
10-8-2021

16-09-2021
1

t/m
15-9-2021
van
16-9-2021

16-12-2021
2

t/m
15-12-2021
van
16-12-2021

16-03-2022
3

t/m
15-3-2022
van
16-3-2022

16-06-2022
4

t/m
15-6-2022
van
16-6-2022
t/m
15-9-2022

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

27 uur 54 min

2

27 uur 0 min

3

6 uur 24 min

4

5 uur 42 min

5

10 uur 42 min

totaal

77 uur 42 min

Toelichting bestede uren
De eerste verslagperiode heeft in het teken gestaan van veiligstelling van
activa en gegevens, gezien de hierna toe te lichten uitzonderlijke
omstandigheden.

16-09-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van curanda is Jasar B.V. Bestuurder en
enig aandeelhouder van Jasar B.V. w as tot 15 juli 2021 de op 7 april 2021
overleden M. Jasarevic. Met ingang van 15 juli 2021 is de heer J.C.A.M.
Huntjens tot bestuurder van Jasar B.V. benoemd. De heer Huntjens is de
vereffenaar van de nalatenschap van de heer Jasarevic en heeft zich laten
benoemen tot bestuurder om zodoende het faillissement van de dochters te
kunnen aanvragen.

16-09-2021
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Tot de directe groep behoort ook Imbo B.V., een 100 % dochter van Jasar B.V.
Imbo B.V. is eveneens op 10 augustus failliet verklaard.
De heer Jasarevic w as tevens enig aandeelhouder van een tw eede holding,
Jasar en Zn B.V. 100 % dochter van Jasar en Zn B.V. is Akulux Aluminium B.V.
Akulux Aluminium is eveneens op 10 augustus failliet verklaard.

1.2 Lopende procedures
Curanda heeft een niet betalende debiteur gedagvaard. De debiteur heeft
vooralsnog verstek laten gaan. De curator beziet w elke vervolgacties in de
procedure nodig zijn.

16-09-2021
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De procedure is gevoerd door Akulux Aluminium, niet door curanda. Er zijn
geen lopende procedures in het onderhavige faillissement.

16-12-2021
2

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Curanda had de gebruikelijke verzekeringen. Deze w orden thans opgezegd.

16-09-2021
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1.4 Huur
Niet van toepassing. Het pand w aarin curanda w as gevestigd, w erd gehuurd
door zustervennootschap Imbo B.V.

16-09-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Directe oorzaak van het faillissement lijkt het plotseling overlijden van de
bestuurder in april jl. De onderneming is gedurende zijn ziekbed van enkele
w eken en ook nadien voortgezet door het personeel. Op 21 juni 2021 is een
gerechtelijk vereffenaar van de nalatenschap benoemd, de heer Huntjens.
Hierna is het een en ander in een stroomversnelling gekomen.

16-09-2021
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Eind juni heeft de leverancier van curanda, Akulux d.o.o. in Bosnië, tevens 50
% bezit van de heer Jasarevic, de samenw erking met onmiddellijke ingang
opgezegd. Hierdoor zijn alle bestellingen geannuleerd en kon curanda niet
meer aan haar lopende verplichtingen voldoen. Onder deze omstandigheden
en door een blokkade van de bankrekeningen, die de bestuurder/ vereffenaar
niet tijdig kon opheffen, achtte de vereffenaar het geraden om zichzelf tot
bestuurder van de moeder van curanda Jasar B.V. te benoemen en in die
hoedanigheid het faillissement aan te vragen.
In dezelfde periode is een deel van het personeel ofw el zelf opgestapt, ofw el
overgehaald om in dienst te treden bij een eind mei opgerichte entiteit, AkuluxNL B.V. Achter dit bedrijf zit naar verluidt de andere aandeelhouder van Akulux
d.o.o.. Inmiddels is vrijw el het gehele personeelsbestand overgegaan naar
Akulux-NL. Per 2 september jl. is de naam van Akulux-NL gew ijzigd in Bow ido
B.V. Dit na sommatie door zow el de vereffenaar in hoedanigheid van
bestuurder van Jasar B.V. als de curator.
W at de situatie verder onoverzichtelijk maakt, is dat de bestuurder voor zijn
overlijden bezig w as met een herstructurering van de groep(en) w aarbij
uiteindelijk Akulux Aluminium B.V. als enige w erkmaatschappij over zou blijven.
De activiteiten van Akulux en Imbo w erden afgebouw d, interne rekeningcouranten w erden verhangen en er is ook sprake van een grote stroom
uitgaven en betalingen aan privé. Er w erden echter ook nog steeds
opdrachten uitgevoerd door Imbo. Daarnaast w as het personeel nog steeds in
dienst van Imbo en curanda en de materiële activa lijkt nog steeds eigendom
van de 'oude' vennootschappen. De curator heeft derhalve nog het nodige uit
te zoeken.
Met het opstellen van de jaarcijfers over 2020 hoopt de curator meer inzage te
krijgen in zow el de onderlinge posities van de vennootschappen als de
rekening-courantverhoudingen met de holdings en de indirecte bestuurder. Dit
laatste is van belang in het kader van de afw ikkeling van de nalatenschap.

16-12-2021
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Uit vergelijking van de jaarcijfers en de administratie over 2021 lijkt te volgen
er vanaf medio 2020 een behoorlijk liquiditeitstekort binnen de 'groep' is
ontstaan. De omzet is bij curanda en Akulux Aluminium explosief gestegen
ten opzichte van voorgaande jaren, maar daartegenover moest de enorm
toegenomen inkoop bekostigd w orden. De inkoop w erd veelal via Imbo
verricht. Door inzet van een nieuw e fabriek (w aar de bestuurder tevens via

16-09-2022
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Jasar en Zn B.V. in deelnam), w aren er aanloopproblemen en er w erd naar
verluidt ook op of zelfs onder kostprijs verkocht om snel marktaandeel te
veroveren.
W ordt het resultaat bezien van de w erkmaatschappijen tezamen, dan staat
tegenover een klein verlies bij curanda (-9K) en een groot verlies (na eerdere
w instjaren) bij Imbo van € 858.253 een w inst van
€ 56.516 bij Akulux Aluminium.
Er is vervolgens -vermoedelijk door het liquiditeitstekort- met geld geschoven
tussen de tw ee holdingstructuren. Ondanks plannen om iedere
vennootschap een andere functie te geven, liep dit nog erg door elkaar. Imbo
zou bijvoorbeeld de inkoop en serviceorganisatie moeten w orden, maar
verkocht ook zelf kozijnen.
In 2020 is een grote rekening-courantvordering (€ 1,3 miljoen) ontstaan op
Imbo B.V. Dit is op zich bijzonder te noemen, aangezien Imbo de inkoop
verzorgde en eerder een schuldpositie andersom zou w orden verw acht,
aangezien zij als leverancier van Akulux gold.
Tussen de vennootschappen onderling zijn verschillende rekening-courant
overeenkomsten en pandaktes gesloten ter zekering van de rekeningcouranten. Imbo heeft haar vorderingen op andere groepsvennootschappen
verpand aan Akulux bij geregistreerde pandakte d.d. 11 juli 2019. Aangezien
Akulux echter ook 1,8 miljoen aan moeder Jasar verschuldigd is, kan het zijn
dat er botsende w ederzijdse verpandingen zijn. Niet alle in bezit zijnde
stukken zijn voorzien van een registratiestempel. Bij de fiscus w ordt navraag
gedaan w elke stukken daadw erkelijk zijn geregistreerd.
De curator heeft derhalve nog het nodige te onderzoeken.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
Toelichting
Nihil. Alle w erknemers bleken reeds ontslag genomen te hebben.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

16-09-2021
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

16-09-2021
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Toelichting
Bij het UW V w aren nog 4 w erknemers aangemeld, en de curator heeft
zekerheidshalve ook het ontslag aangezegd, maar zij blijken vlak voor het
faillissement uit dienst te zijn getreden (3 in ieder geval om bij het
concurrerend bedrijf Akulux-NL te beginnen). De w erknemers stellen nog w el
aanspraken te hebben uit hoofde van de afw ikkeling van de arbeidsverhouding
nu het loon over juli 2021 niet is voldaan.
Het UW V heeft aangekondigd onderzoek te doen naar een mogelijk overname
van onderneming voor w at betreft de arbeidscontracten.

Personeelsleden
0

16-06-2022
4

Toelichting
Het UW V heeft, voor zover de curator bekend, vooralsnog geen verdere actie
ondernomen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-8-2021

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voertuigen

€ 11.192,50

totaal

€ 11.192,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een bestelbus en een aanhanger op naam van curanda
aangetroffen. Onduidelijk is vooralsnog of er andere bedrijfsmiddelen aan
curanda toebehoren. Dit w ordt door de curator onderzocht.

16-09-2021
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De aangetroffen voertuigen zijn geveild. Er zijn geen andere voertuigen
gebleken.

16-12-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht lijkt in het onderhavige geval geen rol te spelen,
aangezien er geen zekerheden zijn gevestigd en er geen goederen van
derden zijn aangetroffen anders dan voertuigen.

16-09-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar bedrijfsmiddelen, w aardering en voorbereiden verkoop
voertuigen.

16-09-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen courante voorraad aangetroffen in het pand. W at er nog
aanw ezig w as, betreft restvoorraad. Diverse personeelsleden beschuldigen
elkaar van het w egmaken van goederen uit het bedrijfspand. De curator heeft
dit in onderzoek.
De activiteiten zijn medio juli gestaakt. De curator heeft geen onderhanden
w erk aangetroffen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Saldo Rabobank

€ 277,41

Saldo ABN AMRO

€ 60.486,26

Kleingeld
totaal

Boedelbijdrage

€ 8,95
€ 60.772,62

Toelichting andere activa

€ 0,00

16-09-2021
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Toelichting andere activa
De curator heeft positieve saldi aangetroffen op de bankrekeningen van
curanda bij Rabobank (€ 277,41) en ABN AMRO (€ 60.492,06). De saldi w orden
overgeboekt naar de boedelrekening. Met name de ABN AMRO is echter
momenteel tergend traag met het uitvoeren van verzoeken.

16-09-2021
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ABN AMRO heeft nog bankkosten verrekend conform de ABV voorafgaand aan
overboeking.

16-12-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 39.547,39

€ 28.581,73

€ 39.547,39

€ 28.581,73

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Curanda heeft haar debiteuren uit hoofde van een factoringovereenkomst aan
SVEA finance gecedeerd. Thans blijkt echter dat curanda op enig moment is
gestopt met het aanmelden van vorderingen bij het factoringbedrijf en betaling
op haar eigen bankrekeningen heeft bew erkstelligd. Niet gecedeerde
debiteuren zijn niet verpand en behoren naar het oordeel van de curator tot
de boedel en kunnen geind w orden. Er w ordt thans onderzocht of er nog
openstaande debiteuren zijn die buiten de factoring vallen.

16-09-2021
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SVEA finance heeft de inning van de overgedragen debiteuren ter hand
genomen, maar heeft hierbij een hausse aan betw istingen en gebreken
ontvangen sinds de activiteiten van curanda in vrije val zijn geraakt. Volgens
de factoringovereenkomst w orden de vorderingen bij niet volledige voldoening
binnen een bepaalde termijn retro-gecedeerd en kan SVEA finance de betaalde
voorschotten reclameren. Teruglevering heeft echter niet voor faillissement
kunnen plaatsvinden. SVEA Finance heeft niettemin mogelijk een aanzienlijke
vordering op curanda. De curator overlegt thans over de afw ikkeling.
Uit de administratie van curanda is een lijst met niet gecedeerde facturen ten
bedrage van
€ 45.925,37 gegenereerd. Dit betreft voornamelijk oudere debiteuren. De
debiteuren zijn aangeschreven en er zijn inmiddels de nodige betw istingen
ontvangen. De curator beziet in hoeverre de genoemde posten inbaar zullen
blijken, maar heeft hier geen al te hoge verw achtingen van.

16-12-2021
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De curator heeft de debiteureninning ter hand genomen en er zijn enkele
posten geïnd. Er bestaan vooral discussies over verrekeningen (al dan niet met
vorderingen van andere vennootschappen), reclamaties en garantieregelingen.

16-03-2022
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De debiteurenlijst is opgeschoond met crediteringen en met een post dat in de
administratie van curanda zat, maar de factuur en order van Akulux Aluminium
bleken te zijn. Daardoor is in dit verslag een lager bedrag aan debiteuren
w eergegeven.
Met de grootste debiteur (€ 28.559,72) is een betalingsregeling van 10
maanden overeengekomen. Inmiddels zijn 5 termijnen tijdig voldaan. De
curator verw acht derhalve nog het nodige te ontvangen.
Er resteert na afw ikkeling van de betalingsregeling nog € 3.592,68 aan
onbetaalde (deels betw iste) vorderingen op debiteuren.

16-06-2022
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De betalingsregeling w ordt stipt nagekomen. Er dienen nog tw ee termijnen
te w orden voldaan.

16-09-2022
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Curanda heeft voorts een bijgew erkte rekening-courant vordering op Imbo
van € 1.337.026.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

16-09-2021

Toelichting vordering van bank(en)

1

Geen. De beide bankrekeningen van curanda vertoonden een positief saldo.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Curanda heeft geen zekerheden verstrekt anders dan de hierboven
omschreven cessie van de debiteurenportefeuille.

16-09-2021
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5.4 Separatistenpositie
Er blijken verschillende krediet-/ rekening-courant overeenkomsten tussen de
vennootschappen en holdings onderling, die gezekerd zouden zijn met een
pandakte. De curator beschikt echter niet in alle gevallen over geregistreerde
aktes, zodat hiernaar thans navraag w ordt gedaan bij de fiscus.

16-09-2022
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog niet gebleken.

16-09-2021
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5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet gebleken.

16-09-2021
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5.7 Reclamerechten
Geen.

16-09-2021
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

16-09-2021
1

De curator zal zo nodig overleggen met SVEA over een vergoeding voor
w erkzaamheden met betrekking tot de inning van de gecedeerde
debiteurenportefeuille.

Toelichting
SVEA heeft de vorderingen die curanda heeft gecedeerd, inmiddels
overgedragen aan Jasar B.V. na het bereiken van overeenstemming over de
afkoop van een door Jasar gestelde hoofdelijkheidsverklaring. Mogelijk dat
hieruit enig regres ontstaat jegens curanda.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-09-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen basis voor voortzetting of doorstart van de onderneming. De
activiteiten zijn feitelijk reeds medio juli gestaakt. Per uiterlijk 1 augustus is
reeds vrijw el het gehele personeelsbestand overgegaan naar Akulux-NL. Er is
een w ebsite Akulux-NL.nl opgericht met een identieke bestelportel aan
curanda. Op 8 augustus, daags voor het faillissement, is het klantenbestand
aangeschreven door de 'geheel nieuw e onderneming' Akulux-NL w aarin het
oude personeelsbestand w ordt gepresenteerd en aangegeven w ordt dat de
bankrekening van Akulux-NL voortaan moet w orden gebruikt. De curator acht
dit handelen onrechtmatig gebruik van het bedrijfsdebiet van curanda en heeft
Akulux-NL hierover aangeschreven en hen aansprakelijk gesteld voor de hieruit
door curanda voortvloeiende schade. Akulux-NL heeft aansprakelijkheid
vooralsnog van de hand gew ezen, maar w el de naam per 2 september jl.
gew ijzigd.

16-09-2021
1

De curator onderzoekt de toedracht thans nader en heeft voormalige
w erknemers verzocht te verklaren over de gang van zaken, mede in het kader
van betw istingen van verschillende debiteuren. Hierop heeft de doorstarter,
kennelijk mede namens de betreffende medew erkers, verzocht om de
grondslag van de verzoeken kenbaar te maken. Dit heeft de curator
vervolgens gedaan, w ijzend op de zorgplicht jegens de voormalige w erkgever
en de mogelijkheid om civielrechtelijk als getuige te w orden gehoord in een
voorlopig getuigenverhoor. Op 15 maart jl. heeft de doorstarter enige
informatie verstrekt over de toedracht. De curator bestudeert deze informatie
thans.

16-03-2022
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De debiteureninning van de verschillende vennootschappen levert het nodige
inzicht in de w ijze w aarop klanten zijn benaderd door de doorstarter. De
curator kan zich derhalve op voorhand niet verenigen met de stellingen van de
doorstarter dat er op neerkomt dat klanten vrij zijn om te kiezen in w elke
w inkel zij boodschappen doen.

16-06-2022
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er lijkt een tot recent (in ieder geval tot 1 juli jl.) bijgew erkte administratie
aanw ezig te zijn. Curanda maakte gebruik van Snelstart en had een externe
accountant. Verder is er toegang tot het bestelsysteem, maar deze is niet
meer nauw keurig in verband met de annulering van bestellingen door de
Bosnische leverancier.
De curator zal in de komende periode onderzoek doen naar de boekhouding.

16-09-2021
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De curator laat thans de jaarcijfers door de accountant van curanda opmaken.

16-12-2021
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De administratie over 2020 voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De
curator is nog doende 2021 te onderzoeken.

16-09-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2017 is gedeponeerd op 19 maart 2019.
De jaarrekening van 2018 is gedeponeerd op 11 september 2019.
De jaarrekening van 2019 is gedeponeerd op 8 september 2020.

16-09-2021
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De curator constateert dat de laatste drie jaarrekeningen tijdig zijn
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

16-09-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is in 2013 opgericht. Enige vordering tot volstorting is
derhalve verjaard.

16-09-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

16-09-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

16-09-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie voortzetten/ doorstart.

16-03-2022
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12.046,30

16-12-2021
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€ 12.046,30

16-06-2022
4

Toelichting
Dit betreft een onverschuldigde betaling van een klant van curanda die per
abuis een factuur van de doorstarter op de rekening van curanda heeft
gestort.
Doordat de w erknemers reeds uit dienst w aren voor faillissement is er geen
sprake van een boedelvordering van het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 61.318,03

16-12-2021
2

€ 27.161,00

16-03-2022
3

Toelichting
Per abuis is in verslag 2 opgenomen dat de totale vordering van de
Belastingdienst € 61.318,03 bedroeg. Dit w as echter het totaalbedrag van de
vordering van de Belastingdienst en het UW V

8.3 Pref. vord. UWV
€ 34.157,03

8.4 Andere pref. crediteuren

16-03-2022
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

16-12-2021
2

6

16-03-2022
3

7

16-06-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.530,22

16-12-2021
2

€ 26.300,61

16-03-2022
3

€ 43.649,61

16-06-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is er onvoldoende actief voor enige uitkering aan de
concurrente crediteuren. Mogelijk zal er w el een uitkering aan
(hoog)preferente crediteuren mogelijk zijn.

16-03-2022
3

De bestuurder van curanda is blijkens de factoringovereenkomst hoofdelijk
aansprakelijk voor de vordering van SVEA Finance. De vereffenaar heeft de
vordering van SVEA afgekocht en SVEA int de gecedeerde debiteuren van
curanda thans tegen een incassofee voor de vereffenaar. De vereffenaar stelt
zich op het standpunt te zijn gesubrogeerd in de vordering van SVEA. De
curator beraadt zich ter zake, nu de boedel geen inzage heeft gekregen in de
gesloten overeenkomst. De vereffenaar heeft nog geen vordering ingediend,
nu ook nog overleg dient plaats te vinden ter zake de onderlinge rekeningcouranten.

16-06-2022
4

Per abuis is in verslag 4 vermeld dat de vereffenaar de vordering heeft
afgekocht. Dit moet zijn Jasar B.V. Jasar heeft een bedrag van € 21.770
voldaan aan SVEA ter overname van de gecedeerde vorderingen.

16-09-2022
5

De curator verw acht niet dat deze transactie van materiele invloed zal zijn op
de w ijze van afw ikkeling. Vooralsnog verw acht de curator geen uitkeringen te
kunnen doen aan de crediteuren.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek toedracht faillissement;
Onderzoek debiteuren en overleg factoringbedrijf;
Onderzoek administratie;
Onderzoek rechtmatigheid;
Afw ikkeling geschil Akulux-NL;

Onderzoek nadere inbaarheid debiteuren;

16-09-2021
1

16-03-2022
3

Onderzoek administratie;
Onderzoek rechtmatigheid;
Afw ikkeling geschil Akulux-NL.

monitoren betalingsregeling en afronden inning debiteuren;
vaststellen rekening-courant verhoudingen nav. rapportage accountant;
nader onderzoek rechtmatigheid en administratie;
afw ikkeling geschil Akulux-NL.

16-06-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

16-09-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

16-09-2022
5

